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Na área de trabalho, deverá procurar a pasta amarela chamada
explorador de arquivos, conforme a imagem abaixo:

CLIQUE PARA ABRIR A PASTA



Caso essa pasta não esteja visível na sua barra de tarefas,
poderá ser encontrada clicando no ícone do windows ou na
lupa de pesquisa ou até mesmo apertando a tecla windows
do seu teclado, para abrir o menu de busca do sistema
windows.

● ÍCONE DO WINDOWS:

● ÍCONE DA LUPA:

● TECLA WINDOWS:



Quando aparecer a opção do explorador de arquivos, clique em “ABRIR”



Ao clicar no explorador de arquivos, abrirá uma nova janela,
conforme abaixo:



No menu lateral, na esquerda, procure o menu Este
Computador e com o botão direito do seu mouse ou do
touchpad do seu notebook clique sobre o menu informado para
abrir o submenu de opções.



Clique na opção Mapear unidade de rede… para abrir a janela abaixo:



No campo de texto Pasta digite o
seguinte endereço:
\\172.19.10.200\NOME_DA_PAS
TA_DO_SETOR e clique em
Concluir:

Troque o
NOME_DA_PASTA_DO_SETOR
pelo nome da pasta do seu setor

Exemplo:
\\172.19.10.200\COTEC



Ao acessar a primeira vez suas credenciais serão solicitadas,
conforme ilustrado abaixo:



No nome de usuário você deverá
colocar o prefixo sepog\ seguido do
seu usuário de rede, o mesmo que
você utiliza para acessar o
computador em seu local de
trabalho.

Exemplo: sepog\vitor.nascimento

A senha é a mesma que você utiliza
para acessar o computador em seu
local de trabalho.



Após clicar em OK, a sua pasta estará mapeada nos seus
Locais de rede. Para acessá-lo, basta clicar no menu lateral, na
esquerda, Este Computador com o botão esquerdo do mouse
ou do touchpad do seu notebook.
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